PROPOZÍCIE
XIX. ročníka BIBLICKEJ SÚŤAŽE
pre školský rok 2016/2017 v Prešovskej metropolii
Diecézny katechetický úrad (ďalej len „DKÚ“) Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie
vyhlasujú v školskom roku 2016/2017 XIX. ročník Biblickej súťaže (ďalej len „BS“). Je to sprievodná súťaž
popri Biblickej olympiáde (ďalej len „BO“) a Výtvarnej súťaži (ďalej len „VBS“), ktoré prebiehajú pod
záštitou Ministerstva školstva SR a Konferencie biskupov Slovenska v zmysle Organizačného poriadku
Biblickej olympiády (registrácia na MŠ SR č. CD-20006-1633/36 30-1:096 zo dňa 22.2.2006) a Pedagogicko
organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
BS organizačne a obsahovo zabezpečuje DKÚ Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a
odborná komisia pre BS.
Cieľ:
Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
Kategórie účastníkov:
A. kategória: žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ
B. kategória: žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ
Predmet súťaže:
A. kategória: všeobecný prehľad základných udalostí z Biblie v rozsahu biblického učiva NV/N pre 1.
a 2. roč. ZŠ.
Pre lepšiu orientáciu uvádzame konkrétne súradnice:
1-18; Lk 23, 39-43; Jn 19, 25-37; Jn 20, 1-10; Jn 20,
Zvestovanie a Navštívenie Alžbety Lk 1,26-66
Narodenie Ježiša Krista Mt 2; Lk 2, 1-20;
24-29;
Nanebovstúpenie Lk 24, 50-53;
Obetovanie v chráme Lk 2, 22-40;
Zoslanie Sv. Ducha Sk 1, 12-14; 2, 1-12;
Dvanásťročný Ježiš v chráme Lk 2, 41-52;
Stvorenie sveta, stvorenie človeka a prvý hriech Gn
Krst v Jordáne Mt 3, 13-17;
Povolanie rybárov Mk 1, 16-20;
1 - 3,
Povolanie Abraháma Gn 11, 27 - 12,9; Gn 15, 1-6;
Vzkriesenie Jairovej dcéry Mk 5, 21-23.35-43;
Gn 18, 1-15; Gn 21, 1-8 (zamerať sa na podstatu
Svadba v Káne Galilejskej Jn 2, 1nn.;
podľa textov v Metodickej príručke „MP“ pre 2.
Zlaté pravidlo Mt 7, 12;
Boháč a Lazár Lk 16, 19-31;
roč. ZŠ s. 40 – 43);
Ježiš a deti Mk 10, 13-16;
Ezau a Jakub (podľa textov v MP pre 2. roč. ZŠ s.
73-74);
Otče náš Mt 6, 9-15;
Mojžiš – zmluva na Sinaji a Dekalóg Ex 19 - 20
Podobenstvo o márnotratnom synovi Lk 15, 11-23;
O pozvaní na hostinu Lk 14, 1.7-14;
(zamerať sa na podstatu podľa textov v MP pre 2.
Vstup do Jeruzalema Mt 21, 1-11;
roč. ZŠ s. 116 – 117.)
Umučenie a vzkriesenie Mt 26, 14-29.36-75; 27; 28,
B. kategória: NOVÝ ZÁKON – Evanjelium podľa Jána
Podmienky súťaže:
1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do BS môže prihlásiť každá škola (štátna, cirkevná, súkromná) na
území Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie, v ktorej žiaci navštevujú
gréckokatolícku náboženskú výchovu alebo náboženstvo (ďalej len „NV/N“) za príslušnú archieparchiu/
eparchiu, do ktorej patria.
2. Do súťaže sa môže zapojiť aj gréckokatolícka farnosť.
3. V prípade, že žiaci gréckokatolíckeho vierovyznania navštevujú cirkevnú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, môže farár/správca farnosti, na území ktorého sa škola nachádza, resp.
katechéta tejto farnosti, žiakov školy prihlásiť a pripraviť na súťaž za túto školu.
4. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou propozícií, treba zaslať na príslušný OKS do 15. 11. 2016!
Školy/farnosti, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.
5. V triednom a školskom/farskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa
výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo (+ náhradník). Toto trojčlenné družstvo
postúpi do protopresbyterského kola.
6. Vecné ceny a materiálne zabezpečenie jednotlivých kôl má na starosti organizátor príslušného kola.

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:
1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ NV/N.
2. stupeň: ŠKOLSKÉ/FARSKÉ KOLÁ – organizuje škola/farnosť. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje
učiteľ NV/N, resp. farár v spolupráci s DKÚ.
3. stupeň: PROTOPRESBYTERSKÉ KOLÁ – organizuje OKS. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje
odborná komisia pre obsah BS.
4. stupeň: ARCHI/EPARCHIÁLNE KOLO – zabezpečuje organizačne DKÚ príslušnej archi/eparchie.
Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre obsah BS.
5. stupeň: METROPOLITNÉ KOLO – organizuje DKÚ Prešovskej archieparchie a DKÚ Košickej
eparchie. Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre obsah BS.
Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:
1. stupeň – triedne kolá: do 30. novembra 2016
2. stupeň – školské/farské kolá: do 31. januára 2017
3. stupeň – protopresbyterské kolá: 20. - 24. marec 2017/presný termín bude zverejnený KPKC
začiatkom decembra 2016/
4. stupeň – archieparchiále/eparchiálne kolo: 26. apríl 2017
5. stupeň – metropolitné kolo: 9. a 10. máj 2017
Základné študijné materiály:
Sväté písmo Starého a Nového zákona, Trnava: Spolok svätého Vojtecha.
Metodické príručky pre 1. a 2. roč. ZŠ, Spišská Nová Ves: KPKC, n.o. (biblické učivo)
_________________________________________________________________________________

NÁVRATKA

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE „BIBLICKÁ SÚŤAŽ“
(Zaslať obratom najneskôr do 15. 11. 2016 na adresu OKS)
Názov školy/farnosti* ..........................................................................................................................................
Týmto sa prihlasujem do súťaže „Biblická súťaž“ v školskom roku 2016/2017 v kategórii:

A

B

(zakrúžkujte zvolenú kategóriu)

Kontakt na osobu, ktorá pripraví žiakov na BS:
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto): .......................................................................................................................
Tel. číslo: ........................................................................... E-mail: .....................................................................
Škola/Farnosť:......................................................................................................................................................
Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s podmienkami súťaže.

Dátum:
pečiatka a podpis
riaditeľa školy/farára, resp. správcu farnosti
*nehodiace sa preškrtnite

